1

BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Tinjauan Studi
Dalam proses melaksanakan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa
referensi yang serupa sebagai acuan pelaksanaan penelitian, diantaranya adalah
sebagai berikut :
Penelitian pertama Erliyah Nurul Jannah, dkk (2016), Sistem Terintegrasi
Berbasis Web untuk Pencarian dan Pemesanan Kelompok Seni Pertunjukan.
Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan tentang pencarian dan pemesanan
kelompok seni pertunjukkan. Masyarakat mengalami kendala dalam mencari
informasi dan memesan kelompok seni karena informasi kelompok seni dalam
suatu daerah belum terpublikasikan secara efektif. Sistem dibangun dengan
metode waterfall yang memiliki empat tahap yaitu analisis kebutuhan,
perancangan, implementasi, dan pengujian. Sistem ini dibuat dengan Bahasa
pemrograman PHP dan MySQL sebagai sistem menejemen basis data. Fitur yang
ada pada sistem yang diusulkan adalah pendaftaran, pencarian, dan pemesanan
kelompok seni pertunjukkan. Adanya sistem ini membuat proses pencarian dan
pemesanan dapat dilakukan dengan secara lebih efisien karena masyarakat tidak
perlu datang langsung ke alamat pemilik seni[4]. Aplikasi yang diusulkan peneliti
yaitu aplikasi pemesanan band yang didalamnya terdapat fitur pesan grup band
dan pembayaran, untuk mempermudah dalam proses transaksi pemesanan dan
memberikan informasi grup band secara detail. Metode pengembangan yang di
usulkan untuk aplikasi ini adalah metode RAD yang memiliki tiga tahap yaitu,
Perencanaan Syarat-Syarat (Requirments Planning), Workshop Desain RAD (RAD
Design Workshop), Implementasi (Implementation). Hasilnya tidak jauh berbeda
yaitu berupa informasi, pemesanan[2].
Penelitian kedua Fery Wongso dan Johan Wyanaputra (2016),
Perancangan Sistem Pemesanan Barang Berbasis Web di Toko Zenith Komputer
di Pekanbaru. Pada penelitian ini pelanggan ingin memesan produk komputer.
Dalam transaksi pemesanan barang konsumen langsung datang ke toko, dan kalau
konsumen mencari informasi suatu produk, konsumen akan menelpon toko.
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Dengan banyaknya spesifikasi produk-produk yang mau dia ketahui, maka untuk
mendapatkan informasi tersebut pelanggan akan akan menelepon ke toko. Karena
jenis barang komputer tersebut lumayan banyak, karyawan tidak begitu hafal
semua jenis, harga dan spesifikasi barang. Dalam menganalisis data penulis ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan membandingkan teori dan
praktek. Hasilnya peneliti ini membuat aplikasi pemesanan berbasis web, yang
diharapkan mempermudah konsumen untuk mendapatkan informasi tentang
produk-produk komputer, sekaligus bisa melakukan pemesanan langsung melalui
web toko Zenith Komputer[5]. Pada pemyusunan dan pembuatan aplikasi
pemesanan band peneliti mencari beberapa sampel band untuk penelitian dan
mengumpulkan informasi-informasi tentang grup band yang ada di jepara secara
detail, supaya si pemesan bisa tahu informasi dan spesifikasi grup band dengan
detail. Di dalam aplikasi yang diusulkan peneliti, terdapat fitur pendaftaran band
yaitu dimana si pengguna atau grup band bisa mendaftarkan grup bandnya ke
dalam aplikasi pemesanan band tersebut supaya grup band yang mendaftar bisa
bersaing dengan harga dan kualitas dari masing-masing grup band yang sudah
terdaftar.
Penelitian ketiga Fatmawati (2016), dengan judul Perancangan Sistem
Informasi Pemesanan Katering Berbasis Web Pada Rumah Makan Tosuka
Tangerang. Pelayanan teknologi yang semakin tinggi menuntut layanan yang
semakin mudah, cepat dan praktis. Teknologi SMS dan Internet disebut sebagai
teknologi yang paling murah dan paling mudah dibandingkan teknolologi
informasi yang lain. Informasi yang mengenai rumah makan Tosuka masih
kurang diketahui masyarakat khususnya yang sering menggunakan akses internet
dan yang ingin melakukan pemesanan katering secara online. Sistem informasi
pemesanan yang masih bersifat manual sehingga untuk mendapatkan informasiinformasi yang ada di Rumah Makan Tosuka bisa didapatkan dengan mudah dan
juga dapat mempermudah pembeli dalam melakukan pemesanan katering. Metode
pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah SDLC dan tool yang
digunakan berupa ERD. Hasilnya adanya aplikasi pemesanan katering ini dapat
memberikan kemudahan pada pembeli dan meningkatkan pelayanan pada Rumah
Makan Tosuka[6]. Peneliti mengusulkan fitur tabel pemesanan yang dimana fitur
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tersebut berbentuk tabel yang memberikan informasi kepada grup band dan
pemesan, supaya tahu grup mana yang telah dipesan di jam dan tanggal tersebut.
Penelitian keempat Rahmat Fauzi, Satrio Wibowo, Dela Youlina Putri
(2018) dengan judul Perancangan Aplikasi Marketplace Jasa Percetakan Berbasis
Website. Masyarakat saat ini membutuhkan segala pelayanan secara online yang
cepat. Sebagai contohnya, di lingkungan kampus, mahasiswa pasti selalu
mencetak dokumen untuk tugas perkuliahan. Permintaan untuk mencetak
dokumen di lingkungan kampus sangat tinggi dan belum banyak yang
menyediakan layanan antar langsung dari jasa printing tersebut atau jasa
pemesanan cetak dokumen secara real time. Metode yang digunakan untuk
membuat aplikasi marketplace jasa percetakan adalah metode SDLC (Software
Develpoment Life Cycle). Salah satu bagian dari metode SDLC adalah metode
SDLC Waterfall. Metode SDLC Waterfall merupakan metode pengembangan
perangkat lunak dengan berurutan dimana seluruh proses pengerjaan memiliki
tahapan yang runut yang diilustrasikan terus mengalir kebawah seperti air terjun.
Waterfall adalah tahapan Analisa kebutuhan, tahapan desain sistem, tahapan
penulisan kode, tahapan pengujian program, dan terakhir adalah tahapan operasi
dan perawatan program. Hasilnya aplikasi ini memberi manfaat dan nilai tambah
bagi pelanggan dan pengelola percetakan. Aplikasi marketplace jasa percetakan
ini juga menjadi terobosan baru sebagai tool pencarian dan pemesanan untuk
mencetak dokumen suatu wilayah di Indonesia[7]. Peneliti mengusulkan fitur edit
profil band, yang dimana pelanggan bisa mendaftarkan bandnya terlebih dahulu
kemudian yang mendaftarkan bisa mendapat akses edit band supaya dapat
mengedit profil band tersebut.
Penelitian-penelitian diatas tersebut, hampir sama dengan yang di teliti
oleh peneliti dalam mengimplementasikan marketplace pada aplikasi pemesanan
grup band berbasis CodeIgniter di Jepara. Tetapi dari penelitian tersebut diatas
secara umum bisa diperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
Dari keempat review yang ada, merupakan penelitian tentang pemesanan online
berbasis web dan peneliti dapat membuat fitur baru untuk pembuatan aplikasi
pemesanan band dan diharapkan fitur tersebut bisa menjadi fitur unggulan
peneliti.

4

2.2 Tinjauan Pustaka
2.2.1 Definisi Sistem Informasi
Sistem informasi bukan merupakan hal yang baru, yang baru adalah
komputerasinya. Sebelum ada komputer, teknik penyaluran informasi yang
memungkinkan admin merencanakan serta mengendalikan operasi yang telah ada.
Komputer menambahkan satu atu dua dimensi, seperti kecepatan, ketelitian, dan
penyediaan data dengan volume yang lebih besar yang memberikan bahan
pertimbangan yang lebih banyak untuk mengambil sebuah keputusan. Sistem
informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan
kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi
yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat
menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak-pihak luar tertentu[8].
Sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur yang telah diorganisasikan,
bilamana ketikan dieksekusi atau dijalankan akan menyediakan atau memberikan
informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian didalam
sebuah organisasi
2.2.2 Definisi CodeIgniter
CodeIgniter

adalah

framework

pengembangan

aplikasi

dengan

menggunakan PHP, suatu kerangka pembuatan dengan menggunakan PHP,
pengembang dapat langsung menghasilkan program dengan cepat dan efisien,
dengan mengikuti kerangka kerja yang telah disiapkan oleh framework
CodeIgniter ini. Framework CodeIgniter merupakan framework yang memiliki
dokumentasi yang jelas dan lengkap, yang memudahkan pengembang untuk
mempelajari dengan mudah. Pendekatan CodeIgniter sangatlah mudah, dari
membuat sekedar tulisan sampai dengan yang kompleks. CodeIgniter cukup
dengan satu file dan satu prosedur atau method. Di dalam CodeIgniter terdapat
metode, yaitu MVC. MVC adalah sebuah pola rancangan yang memungkinkan
para pengembang memisahkan kode program mereka ke dalam tiga kelompok,
yaitu Model, View, dan Controller. Fitur dari CodeIgniter adalah sistem berbasis
MVC, benar-benar framework yang ringan, memiliki fitur class database yang
mendukung beberapa platform, dukungan database dengan active record, form
dan validasi data, keamanan dan filtering XSS, manajemen sesi, class untuk
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pengiriman email yang mendukung lampiran, email dengan HTML/Teks,
menggunakan berbagai protocol, librari manipulasi image, mendukung GD,
ImageMagick, NetPBM, class untuk upload file, class FTP, lokalisasi, paginasi,
enkripsi data, benchmarking, full page caching, logging error, profiling aplikasi,
class calendar, class user agent, class encoding zip, classs engine template, class
trackback, librari XML-RPC, class unit pengujian, URL yang bersahabat dengan
search engine, roting URI yang fleksibel, mendukung hook dan ekstensi class,
dan librari fungsi “helper” yang banyak.[9]

Gambar 2.1 Alur Program MVC Pada Framework Codeigniter
Sumber : Membangun Aplikasi dengan PHP, Codeigniter dan Ajax ( Sandi dan
Uus, 2018 )

Gambar 2.2 Struktur Folder MVC Pada Framework Codeigniter
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Sumber : Membangun Aplikasi dengan PHP, Codeigniter dan Ajax ( Sandi dan
Uus, 2018 )
2.2.3 Definisi Marketplace
Marketplace merupakan sebuah pasar online untuk melakukan proses
transaksi jual beli. Market adalah segala usaha yang dilakukan untuk melakukan
pemasaran suat produk atau jasa melalui atau dengan menggunakan media
internet atau jaringan www, sedangkan place dalam kamus Bahasa Inggris artinya
tempat. Dan dapat disimpulkan Marketplace merupakan suatu alat yang berbentuk
pasar elektronik (virtual market) yang dimana seorang pembeli dan penjual saling
bertemu dan dibungkan dengan melalui suatu transaksi elektronik (online) yang
dapat diakses dengan cepat, aman dan dapat dilakukan darimana saja dan kapan
saja (terbebas dari waktu jam kerja di suatu tempat) dengan terkoneksi dengan
sebuah internet.[3]
2.2.4 Definisi Xampp
Untuk membuat sebuah aplikasi berbasis web dengan menggunakan
Bahasa PHP, tentus saja diperlukan sebuah server web dan interpreter PHP.
Server tidak harus sebuah komputer khusus dengan kinerja yang tinggi dan
berukuran sangat besar, tetapi bisa dibuat dari PC yang mempunyai fungsi
selayaknya sebuah web server, yaitu dengan menginstal paket Xampp. Xampp
merupakan paket PHP dan MySQL berbasis open source yang dapat digunakan
sebagai

tool

pembantu

pengembangan

aplikasi

berbasis

PHP.

Xampp

mengkombinasikan beberapa paket perangkat lunak berbeda ke dalam satu paket.
Xampp memiliki satu paket software web server yang diantaranya adalah Apache,
MySQL, PHP dan PhpMyadmin. Pada proses instalasi xampp sangatlah mudah,
karena tidak memerlukan konfigurasi apache, php, dan MySQL secara manual,
xampp melakukan instalasi dan konfigurasi secara otomatis.[10]
2.2.5 Definisi MySQL
MySQL adalah nama database server. Database server adalah suatu
pengorganisasian data dengan tujuan memudahkan penyimpanan dan pengaksesan
data. Dengan menggunakan MySQL, kita bisa menyimpan data kemudian data
bisa diakses dengan cara yang mudah dan cepat. MySQL tergolong sebagai
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database relasional. Pada model ini, data dinyatakan dalam bentuk dua dimensi
dan yang secara khusus dinamakan tabel. Tabel tersusun dari kolom dan baris.
Sebuah website yang dinamis memerlukan tempat penyimpanan berupa
database. Program yang digunkan untuk mengelola database yaitu MySQL yang
memiliki

kumpulan

prosedur

dan

struktur

sedemikian

rupa

sehingga

mempermudah dalam menyimpan, mengatur, dan menampilkan data. MySQL
berfungsi untuk mengolah database menggunakan bahasa SQL. MySQL bersifat
open source sehingga kita bisa menggunkannya secara gratis. Pemrograman PHP
juga sangat mendukung atau support dengan database MySQL.[11]
2.2.6 Definisi PHP
PHP merupakan Bahasa pemrograman yang ditujukan untuk membuat
aplikasi web. Dilihat dari pemrosesannya, PHP tergolong berbasis server side.
Artinya, pemrosesan dilakukan di dalam server. Hal ini berkebalikan dengan
Bahasa seperti JavaScript, yang pemrosesannya dilakukan disisi klien (client
side). PHP sering dikatakan sebagai Bahasa untuk membuat aplikasi web yang
dinamis. Dinamis disini berarti memungkinkan untuk menampilkan data yang
tersimpan dalam database. Dengan demikian, halaman web akan menyesuaikan
dengan isi database tersebut. PHP juga bersifat open source sehingga setiap orang
bisa menggunakannya secara gratis.[11]
2.2.7 Definisi Sublime Text 3
Sublime text adalah text editor berbasis python, sebuah text editor yang
elegan, kaya fitur, cross, platform, mudah dan simpel yang cukup terkenal di
kalangan developer (pengembang), penulis dan desainer. Para programmer
biasanya menggunakan sublime text untuk menyunting source code web yang
sedang ia kerjakan. Sampai saat ini sublime text sudah mencapai versi 3. Sublime
text mempunyai beberapa keunggulan yang dapat membantu pengguna dalam
membuat sebuah web development, yaitu Multiple Selection, Command Pallete,
Distractiont Free Mode, Find In Project, Plugin API Switch, Drag and Drop,
Split Editing, Multi Platform.[12]
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2.2.8 Definisi UML (Unifed Modelling Language)
UML (Unifed Modelling Language) merupakan satu kumpulan konvensi
permodelan yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sebuah
sistem software yang terkait dengan objek. Hal ini disebabkan karena UML
menyediakan Bahasa permodelan visual yang memungkinkan bagi si pengembang
sistem untuk membuat visi mereka ke dalam bentuk yang baku, mudah dipahami
serta mekanisme yang cukup efektif untuk sharing dan mengkomunikasikan
rancangan mereka dengan yang lain.[13]

Gambar 2.3 Gambar diagram UML
2.2.9 Use Case Diagram
Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih
aktor dengan sistem yang akan dibuat. Merupakan permodelan untuk kelakuan
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sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi
yang ada di dalam sistem dan siapa saja yang boleh menggunakan fungsi-fungsi
tersebut. [14]
Tabel 2.1 Use Case Diagram
No

Gambar

Nama

1

Keterangan
Mewakili peran orang, sistem

Aktor

yang lain, alat ketika
berkomunikasi dengan use case

2
Use case
3
Association
4

Interaksi antara sistem dan actor
Penghubung antara actor dengan
use case
Untuk menunjukkan use case

Extend

seluruhnya merupakan
fungsional dari use case lainnya

5

Untuk menunjukkan use case
Include

merupakan tambahan fungsional
dari use case lainnya jika suatu
kondisi terpenuhi

6

Untuk menunjukkan spesialisasi
Generalisasi

actor untuk dapat berpartisipasi
dengan use case.
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Gambar 2.4 Contoh use case diagram
2.2.10 Diagram Aktivitas (Activity Diagram)
Activity Diagram atau diagram aktivitas menggambarkan aliran kerja atau
aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Sesuai namanya, diagram ini
menunjukkan langkah-langkah dalam pemrosesan kerja sistem yang kita buat
dalam bentuk grafik. Dengan diagram aktivitas kita bisa mengetahui bagaimana
objek terbentuk dan objek itu diakhiri.[14]
Tabel 2.2 Diagram Aktifitas
No.
1.

Gambar

Nama

Keterangan

Activity

Memperlihatkan bagaimana masingmasing

kelas

antarmuka

saling

berinteraksi satu sama lain
2.

Action

State

dari

sistem

yang

mencerminkan eksekusi dari suatu
aksi
3.

Initial Node

Bagaimana objek terbentuk atau
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diawali
4.

Activity Final
Node

5.

Decision

Bagaimana

objek

dibentuk

dan

diakhiri
Diugunakan untuk menggambarkan
suatu tindakan yang harus diambil
pada kondisi tertentu

6.

Line Connector

Digunakan untuk menghubungkan
simbol satu dengan simbol lainnya

Gambar 2.5 Contoh activity diagram
2.2.11 Diagram Urutan (Squence Diagram)
Menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan
waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Diagram
ini menggambarkan gabungan dinamis antara beberapa objek untuk menunjukkan
rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga interaksi antar objek.[14]
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Tabel 2.3 Diagram Urutan
No

1

Gambar

Nama

LifeLine

Keterangan
Objek entity, antarmuka yang
saling berinteraksi
Digunakan untuk

2

Actor

menggambarkan
user/pengguna.
Spesifikasi dari komunikasi

3

Message

antar objek yang memuat
informasi tentang aktifitas
yang terjadi.
Digunakan untuk

4

Boundary

menggambarkan sebuah
form.

5

Control
Class

Digunakan untuk
menghubungkan boundary
dengan tabel
Digunakan untuk

6

Entity Class

menggambarkan hubungan
kegiatan yang akan
dilakukan
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Gambar 2.6 Contoh sequence diagram
2.2.12 Diagram Kelas (Class Diagram)
Hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model
desain dari suatu sistem, juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab
entitas yang menentukan perilaku sistem. Class atau kelas terdiri dari nama kelas,
atribut dan operasi atau metode.[14]
Tabel 2.4 Diagram Kelas
Simbol
Kelas

Deskripsi
Kelas struktur sistem

Nama_kelas
+atribut
+operasi()
Antarmuka/interface

Konsepnya sama dengan interface di
pemrograman berorientasi obejk

Nama_interface
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Asosiasi / association

Relasi antarkelas bermakna umum yang
biasanya disertai multiplicity

Asosiasi berarah / directed Relasi antarkelas bermakna kelas yang
association

satu digunakan kelas lain yang biasanya
disertai dengan multiplicity

Generalisasi

Relasi antarkelas bermakna generalisasispesialisasi (umum khusus)

Kebergantungan / dependency

Relasi

antarkelas

bermakna

kebergantungan antarkelas
Agregasi / aggregation

Relasi

antarkelas

bagian (whole-part)

Gambar 2.7 Contoh kelas diagram

bermakna

semua

15

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.8 Kerangka Pemikiran

